
 
 

Aquest cap de setmana el Lliure acull 
les darreres funcions de Se’ns moren 
les plantes i BCN dibuixa 
 

 

 
Darrera oportunitat per veure l'espectacle itinerant per Montjuïc 
de Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir, que compta amb la 
col·laboració de l'Institut Botànic i del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona. 

El diumenge 23 d'octubre, el Lliure acull el festival BCN dibuixa, 
que enguany proposa el taller Quatre braços i dues cames amb 
Raquel Tomàs. 
  

 

A més de la programació especial que el Teatre Lliure ofereix en motiu del Vibe 35 el dissabte 22 

d'octubre, aquest cap de setmana el Lliure també acull les darreres funcions de l'espectacle 

itinerant Se’ns moren les plantes (21, 22 i 23 d'octubre) i el festival BCN dibuixa (23 d'octubre).  
  

Se’ns moren les plantes és un recorregut sonor que oscil·la entre la natura i l’al·lucinació, nascut 

del diàleg dels artistes Marc Villanueva Mir i Xesca Salvà amb les científiques i jardineres de 

l’Institut Botànic de Barcelona i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. La proposta 

qüestiona què podem aprendre els humans del món vegetal per enriquir les nostres relacions, tot 

buscant una alternativa a les maneres de fer humanes. I ho fa, proposant una passejada per la 

muntanya de Montjuïc. 

  

La proposta es va estrenar en el marc de la segona edició de Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura 

(8 i 9 d'octubre) i també es poder veure com a part de la programació de la Biennal de 

pensament (14, 15 i 16 d'octubre). Ara s'acomiada amb tres últimes funcions, que culminaran 

Understory, el projecte de llarg recorregut que Salvà i Mir van crear quan eren artistes residents 

del Lliure de la temporada passada.  
  
  

BCN dibuixa: Quatre braços i dues cames 
  

El diumenge 23, el Lliure participa un any més en el festival BCN dibuixa, la iniciativa artística 

que se celebra cada octubre en commemoració del naixement de Picasso. D'11 h a 15 h al Lliure 

de Montjuïc, la dramaturga Raquel Tomàs impartirà per al públic familiar el taller Quatre braços i 

dues cames, que consistirà en que els més petits es dibuixin i construeixin uns braços i ballin 

amb ells una coreografia famosa de l’àmbit de la dansa-teatre. 
  
  

Se'ns moren les plantes. 21, 22 i 23 d'octubre. A les 18.30 h. 1 h 30' aprox. En català. 6 - 15 

€. Sortida des de la plaça Margarida Xirgu. 



 
 

BCN dibuixa: Quatre braços i dues cames. 23 d'octubre. D'11.00 h a 15.00 h. En català. 

Gratuït. Teatre Lliure - Montjuïc.  
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